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 Tato diplomová práce zkoumá demokratický deficit Evropské unie na srovnání 

postavení Evropského parlamentu v rámci legislativního procesu Evropské unie a Spolkového 

sněmu v rámci legislativního procesu Německa. Srovnání s německým Spolkovým sněmem 

jsem si vybral proto, že německý politický systém a legislativní proces se nejvíce ze všech 

politických systému členských států podobá tomu v Evropské Unii. Účelem práce je pak 

zjistit, do jaké míry můžeme po posilování Evropského parlamentu v posledních letech stále 

hovořit o demokratickém deficitu Evropské unie v tom smyslu, že by občané Evropské unie a 

jimi zvolení zástupci byli vyřazeni z efektivní účasti na přijímání legislativních aktů. 

 Práce je rozdělena na tři části. První část se věnuje souvislosti demokratického deficitu 

Evropské unie s postavením Evropského parlamentu podle několika nejznámějších autorů 

zabývajících se tématem evropské integrace 

Druhá část je věnována legislativnímu procesu v Německu se zaměřením na postavení 

a roli Spolkového sněmu při jednotlivých typech legislativního procesu, jakožto 

zákonodárného tělesa, se kterým práce posléze komparuje postavení Evropského parlamentu. 

Tato část neopomíjí ani vazbu Spolkového sněmu na Spolkovou vládu, která je, podobně jako 

v Evropské Unii Evropská komise, významnou součástí celého legislativního procesu. 

Poslední a hlavní část se pak věnuje postavení Evropského parlamentu v rámci 

legislativního procesu. Její první polovina je věnována snahám Evropského parlamentu o 

posilování svých pravomocí v souvislosti s jednotlivými změnami základních smluv tak, jak 

šly po sobě, a co za následek měly tyto změny pro naše srovnání. Druhá polovina této části se 

pak zabývá politickou praxí na půdě Evropského parlamentu a jejím dopadem na legislativní 

proces. Na závěr je pak učiněno srovnání mezi Evropským parlamentem a Spolkovým 

sněmem o jejich moci ovlivňovat zákonodárný proces a výsledné legislativní akty a navrhnuty 

změny, které by měly vést k efektivnější účasti evropských občanů prostřednictvím svých 

zástupců na přijímané legislativě. 

 


